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 بالدنا، ةتنمی مسیرة في كبیرا رھانا والتكوین التربیة مجال یمثل

 ھذا نوم .الترابیة الوحدة قضیة بعد وطنیة أسبقیة أول باعتباره

 یةالترب منظومة إصالح في بعمق التفكیر لزاما كان ، المنطلق

 للتربیة الخاصة اللجنة 1999 سنة منذ تشكلت حیث والتكوین،

 یة،المغرب المدرسة إلصالح متكامل مشروع بلورة بھدف والتكوین

 كوثیقة والتكوین للتربیة الوطني المیثاق بتبني أعمالھا وتوجت

.التام الوطني بالتوافق حظیت لإلصالح، مرجعیة
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اق الوطني ثظھور المیلالسیاق التاریخي •
 عتاألزمة التي عرفتھا المنظومة التعلیمیة ببالدنا، دف•

ة من لجنة ملكیة مكونتشكیل إلى الحسن التاني المرحوم 
دني مختلف الھیئات السیاسیة و النقابیة و المجتمع الم

من  نتمك یقةثبرئاسة المرحوم مزیان بلفقیھ لصیاغة و
.التعلیمصالح إ

 المیثاقتوجت أعمال اللجنة الملكیة بصدور وثیقة •
.والتكوینالوطني للتربیة 
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اق الوطنيثما ھو المی•
منظومة إصالحیة تضم مجموعة من المكونات واآللیات •

لق مؤسسة لتغییر نظامنا التعلیمي التربوي وتجدیده قصد خ
لمحیط تعلیمیة مؤھلة وقادرة على المنافسة واالنفتاح على ا

.السوسیواقتصادي، ومواكبة كل التطورات
. 1999أكتوبر  8بتاریخ صدر •
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اقثمكونات المی•

: على قسمین رئیسیین متكاملین صمم المیثاق  

المبادئ األساسیة: القسم األول •
المرتكزات الثابتة•
الغایات الكبرى•
حقوق وواجبات األفراد والجماعات•
التعبئة الوطنیة لتجدید المدرسة•
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شرة أما القسم الثاني فیحتوي على ستة مجاالت للتجدید موزعة على تسع ع•
:دعامة للتغییر

نشر التعلیم وربطھ بالمحیط االقتصادي ؛•
التنظیم البیداغوجي ؛•
الرفع من جودة التربیة والتكوین ؛•
الموارد البشریة ؛•
التسییر والتدبیر ؛•
  .الشراكة والتمویل•
لى ع, وقد تم الحرص في صیاغة المبادئ األساسیة لإلصالح وتجدید مجاالتھ•

وفیق مع االستحضار الدائم لضرورة الت, توخي الدقة والوضوح قدر المستطاع
ر ومن ثم جاءت دعامات التغیی. بین ما ھو مرغوب فیھ وما ھو ممكن التطبیق

.  مقرونة كلما أمكن بسبل تطبیقھا وآجالھ, في صیغة مقترحات عملیة
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ادينشر التعلیم وربطھ بالمحیط االقتص: المجال االول •
.یبتعمیم تعلیم جید في مدرسة متعددة األسال: 1الدعامة 
.التربیة الغیر النظامیة ومحاربة األمیة:  2الدعامة 
ي السعي إلى أكبر تالؤم بین النظام التربو: 3الدعامة 

.والمحیط االجتماعي
التنظیم البیداغوجي:اني ثالمجال ال•

.ینإعادة ھیكلة وتنظیم أطوار التربیة والتكو:  4الدعامة 
.التقویم واالمتحانات: 5الدعامة 
التوجیھ التربوي و المدرسي:  6الدعامة 

•
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.الرفع من جودة التربیة والتكوین: 3الث ثالمجال ال•
مراجعة البرامج والمناھج والكتب المدرسیة :  7الدعامة 

.والوسائط التعلیمیة
استعماالت الزمن واإلیقاعات المدرسیة :  8الدعامة 

.البیداغوجیة
قان تحسین تدریس اللغة العربیة واستعمالھا وإت:  9الدعامة 

.اللغات األجنبیة والتفتح على األمازیغیة
صلاستعمال التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم والتوا:  10الدعامة 
.تشجیع التفوق والتجدید والبحث العلمي:  11الدعامة 
 إنعاش األنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة:  12الدعامة 

المدرسیة والجامعیة واألنشطة الموازیة
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.الموارد البشریة: المجال الرابع•
حفز الموارد البشریة وإتقان تكوینھا، :  13الدعامة 

قویم وتحسین ظروف عملھا ومراجعة مقاییس التوظیف والت
.والترقیة
تحسین الظروف المادیة واالجتماعیة :  14الدعامة 

للمتعلمین والعنایة باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة
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التسییر والتدبیر: المجال الخامس•
إقرار الالمركزیة والالتمركز في قطاع :  15الدعامة 

.التربیة والتكوین
لتكوین تحسین التدبیر العام لنظام التربیة وا:  16الدعامة 

.وتقویمھ المستمر
ات تنویع أنماط ومعاییر البنایات والتجھیز:  17الدعامة 

ن ومعاییرھا ومالءمتھا لمحیطھا وترشید استغاللھا، وحس
تسییرھا
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الشراكة والتمویل:المجال السادس •
ه حفز قطاع التعلیم الخاص وضبط معاییر: 18الدعامة 

وتسییره ومنح االعتماد لذوي االستحقاق
تعبئة موارد التمویل وترشید تدبیرھا:19الدعامة 
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 التنظیم البیداغوجي: الثاني •
إعادة الھیكلة وتنظیم أطوار التربیة والتكوین :الدعامة الرابعة •
على أن تتم , 24تحدد فیما یلي مكونات ھیكلة النظام التربوي المغربي المشار إلیھا في المادة •

:    من ھذا المیثاق وما یلیھا  154بلورتھا وإرساؤھا  تبعا لما تنص علیھ المادة 
نوي والتعلیم تتضمن الھیكلة التربویة الجدیدة كال من التعلیم األولي واالبتدائي واإلعدادي والثا•

ویات ؛على أساس الجذوع المشتركة والتخصص التدریجي والجسور  على جمیع المست, العالي
مستویین  عندما یكون تعمیم التعلیم اإللزامي قد حقق تقدما بینا، ستحدد الروابط التالیة، على•

:البیداغوجي واإلداري 
، مدتھا "بتدائياال"دمج التعلیم األولي والتعلیم االبتدائي لتشكیل سیرورة تربویة منسجمة تسمى •

لك األول من السلك األساسي الذي سیشمل التعلیم األولي، والس: ثمان سنوات وتتكون من سلكین 
ھة ثانیة ؛االبتدائي، من جھة، والسلك المتوسط الذي سیتكون من السلك الثاني لالبتدائي، من ج

، ومدتھا "الثانوي"دمج التعلیم اإلعدادي والتعلیم الثانوي، لتشكیل سیرورة تربویة متناسقة تسمى •
.ست سنوات، ویتكون من سلك الثانوي اإلعدادي وسلك الثانوي التأھیلي

.من ھذا المیثاق 88یعنى بھیكلة التعلیم األصیل وفق محتوى المادة •
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االختیارات والتوجھات التربویة العامة المعتمدة في •
مراجعة المناھج التربویة

تدائي لجان مراجعة المناھج التربویة المغربیة للتعلیم االب•
یونیو  1423ربیع األول والثانوي اإلعدادي والتأھیلي 

2002
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التعلیم بعد ثالث سنوات خصصتھا وزارة التربیة الوطنیة والوزارة المكلفة ب•
ف التشخیصات الثانوي والتقني لتشخیص القضایا المختلفة وتدقیق نتائج مختل

صحیح ووضع العدة المنھجیة الالزمة لإلصالحات التربویة التي یستوجبھا الت
عدة مشاریع لإلصالح  2001فبرایر  6واالستدراك، انطلقت رسمیا یوم 

ئیس التربوي، بحضور السید الوزیر األول والسید مستشار صاحب الجاللة ر
:اللجنة الخاصة بالتربیة والتكوین وبعض الوزراء، وأعضاء كل من 

لجنة القطاعات االجتماعیة والشؤون اإلسالمیة في مجلس النواب ؛•
لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیة في مجلس المستشارین ؛•
اللجنة الخاصة بالتربیة والتكوین ؛•
لجنة االختیارات والتوجھات التربویة ؛•
.اللجنة البیسلكیة متعددة التخصصات•
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یة تؤثر انطالقا من كون المناھج التربویة استراتیجیة تربو•
فرضیة في مختلف استراتیجیات إصالح النظام التربوي، و
نامیة تدخل في تغییر معالم المدرسة الحالیة ووظائفھا ودی
، ونظرا اشتغالھا لتستجیب لما تم التخطیط لھ من إصالحات

احثین للدور المحوري والحاسم لألطر التربویة من أساتذة ب
ومفتشین وأساتذة ومعلمین في إرساء وتثبیت ھذه 

اجعة اإلصالحات، فقد تم اعتماد االختیارات اآلتیة في مر
:ھذه المناھج 
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االنطالق من التراكم الحاصل في مجال المناھج التربویة ومن االختیارات •
والتوجھات الصادرة عن لجنة االختیارات والتوجھات التربویة؛

تي توسیع المشاركة في مراجعة المناھج التربویة إلى أطر مجموع الھیئات ال•
ي والجھوي تتدخل في تنفیذھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر، على المستوى الوطن

والمحلي؛
نولوجي االستناد إلى الخبرات الوطنیة وإلى ما توصل إلیھ البحث العلمي والتك•

تربیة بصفة عامة والبحث التربوي بصفة خاصة من مستجدات في تخطیط ال
وتدبیرھا؛

؛االستئناس بالتجارب الرائدة والمتمیزة في األنظمة التربویة المتقدمة•
یة إخضاع المناھج الجدیدة الستشارة موسعة على المستویات الوطنیة والجھو•

والمحلیة إلثبات صالحیتھا من طرف من لم یساھموا في إعدادھا من األطر 
الوطنیة،  التربویة، ومن طرف ممثلي الجمعیات المھنیة المرتبطة بقطاع التربیة
مین، وممثلي المركزیات النقابیة، وممثلي شبكة جمعیات آباء وأولیاء المتعل

وفعالیات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة من المجتمع المدني؛ 
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لھا عملیات إخضاع المناھج التربویة الجدیدة أثناء إرسائھا لتقییمات مرحلیة تتخل•
مستمرة؛االستدراك والتصحیح في نھایة كل سنة دراسیة واعتماد مبدأ المراجعة ال

لھیئات تسخیر أقصى ما یمكن من الموارد المادیة والمالیة، وتعبئة أطر مختلف ا•
لتربوي التربویة، وخاصة منھم المدرسون والمشرفون التربویون وأطر التوجیھ ا

الوضعیة  وأطر اإلدارة التربویة للمؤسسات التعلیمیة إلنجاح االنتقال النوعي من
ات الراھنة إلى وضعیة أحسن تكون فیھا جودة الفعل والمنتوج أولى األولوی

والھدف األساس؛
واإلبداع في  العمل على ضمان تكافؤ الفرص وتشجیع المنافسة الشریفة والمبادرة•

ا والمجاالت شتى المجاالت المرتبطة بالمناھج التربویة وبتكوین المتدخلین فیھ
.المتصلة بالبحث والتجدید في التربیة والتكوین
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یة ومن أھم المستجدات التي أتت بھا المناھج التربو•
:الجدیدة ما یلي

یم ابتدائي توزیع جدید للمنظومة التربویة  یتجلى في تعل–
ادي بسلكین أول ومتوسط وتعلیم ثانوي بسلكین إعد

وتأھیلي؛ 
ما أربع ھیكلة التعلیم االبتدائي في سلكین یدوم كل منھ–

سلك سنوات بعد إدماج التعلیم األولي عند تعمیمھ في ال
األول من التعلیم االبتدائي؛

سلك ھیكلة التعلیم الثانوي في سلكین، سلك إعدادي و–
تأھیلي مكون من خمسة أقطاب؛
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ثالثة أو  م الدراسة في السلك التأھیلي في خمسة أقطاب، ویتضمن كل قطبیتنظ•
 أھمتمثل شعبة منھا شعب التعلیم التقني التي  17أربع شعب بما مجموعھ 

عب ش: ن ـتتوزع الشعب المحدثة إلى نوعیو. الھندسات الحالیة، وشعب جدیدة
ثانویة عند انتھاء  16ستحدث تدریجیا في عدد محدود من المؤسسات إلى أن تبلغ 

 إرساء المناھج الجدیدة ، واحدة في كل جھة، ویستقر ھذا العدد خالل السنوات
سات، شعب ستحدث تدریجیا في عدد محدود من المؤسوالمتبقیة من العشریة ؛ 

كن أن ویم. وتزداد في التوسع بثانویة جدیدة في كل سنة إلى نھایة العشریة
تقییم إرساء تخضع وتیرة توسیع الشعب المحدثة إلى تعدیالت في ضوء تتبع و

.العالي المناھج الجدیدة وفي ضوء االنتھاء من تحدید المسالك الدراسیة للتعلیم
یل، إحداث جذع مشترك في دورة نصف سنویة خاص بشعب قطب التعلیم األص•

لك خاص بشعب األقطاب األربعة ذوجذع مشترك في دورة نصف سنویة ك
األخرى؛

ل منھما االنتقال من السنة الدراسیة بثالث دورات إلى سنة دراسیة بدورتین لك•
مناھجھا المستقلة في جمیع األسالك التعلیمیة ؛
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ج سنویة إلى االنتقال في السلك التأھیلي من تنظیم الدراسة في مواد دراسیة ببرام•
بعضھا  تنظیم مجزوءاتي مع تحدید الغالف الزمني  للمجزوءة في ثالثین ساعة،

لى التعلم ستمكن من تربیة المتعلمین على  االختیار واتخاذ القرار وتشجیعھم ع
.الذاتي

م تكوینا عصرنة المضامین بحیث تم إحداث مادة اإلعالمیات بشكل یضمن للمتعل•
التعلم  یستمر إلى نھایة اإلعدادي ویقترن بمشروع شخصي للمتعلم یصب في

الذاتي، ویتعمق ھذا التكوین عند إنھاء التعلیم التأھیلي؛
 إحداث مواد جدیدة بحیث تم إحداث مادة التربیة على المواطنة في التعلیم•

من  االبتدائي، وإحداث مادة اللغة األمازیغیة في السنوات الربع للسلك األول
ب الفنون؛التعلیم االبتدائي، ومواد جدیدة مرتبطة بالشعب الجدیدة وخاصة في قط

م االبتدائي توسیع تدریس مادة اللغة األجنبیة األولى إلى السنة الثانیة من التعلی•
االبتدائي  أي إلى السنة الثالثة من السلك األول من التعلیم(الحالي عوض الثالثة 

اإلعدادي  ، وتدریس اللغة األجنبیة الثانیة في)عندما سیدمج فیھ التعلیم األولي
.وفي السنتین األخیرتین من التعلیم االبتدائي
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التربویـة العامةوالتوجھات االختیـارات •
والتكوین، فإن  اعتبارا للفلسفة التربویة المتضمنة في المیثاق الوطني للتربیة•

ة، تنطلق االختیارات التربویة الموجھة لمراجعة مناھج التربیة والتكوین المغربی
:من

یا للتقدم بین المدرسة والمجتمـع، باعتبار المدرسة محركا أساس یةالعالقة التفاعل•
مندمج؛البشري الاالجتماعي وعامال من عوامل اإلنماء 

ي وضـوح األھداف والمرامي البعیدة من مراجعة مناھج التربیة والتكوین، والت•
:تتجلى أساسا في

المغربي،  متوازنة ومتفتحة للمتعلممستقلة والمساھمة في تكوین شخصیة -•
ذاتھ، ولغتھ وتاریخ وطنھ وتطورات مجتمعھ؛دینھ و تقوم على معرفة

 في مختلف إعداد المتعلم المغربي لتمثل واستیعاب إنتاجات الفكر اإلنساني-•
، ولفھـم تحوالت الحضارات اإلنسانیة وتطورھـا؛ھمستویاتتمظھراتھ و

ة وعلمیة إعداد المتعلم المغربي للمساھمة في تحقیق نھضة وطنیة اقتصادی-•
.وتقنیة تستجیب لحاجات المجتمع المغربي وتطلعاتھ

22
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ة في مراجعة مناھج التربیالحدیث استحضار أھم خالصات البحث التربوي •
الجتماعي والتكوین باعتماد مقاربة شمولیة ومتكاملة تراعي التوازن بین البعد ا
 التجریديالوجداني، والبعد المھاراتي، والبعد المعرفي، وبین البعد التجریبي و

؛كما تراعي العالقة البیداغوجیة التفاعلیة وتیسیر التنشیط الجماعي
ومختلف  اعتماد مبدإ التوازن في التربیة والتكوین بین مختلف أنواع المعارف،•

نظري، ( ، وبین مختلف جوانب التكوین)فكري، فني، جسدي(أسالیب التعبیر 
؛)تطبیقي عملي

تجاوز لیة، ومناھج التربالاعتماد مبدإ التنسیق والتكامل في اختیار مضامین •
سلبیات التراكم الكمي للمعارف ومواد التدریس؛

وفقا  والتكویناعتماد مبدإ التجدید المستمر والمالءمة الدائمة لمناھج التربیة •
لمتطلبات التطور المعرفي والمجتمعي؛

ین لمتطلبات مستمر لكافة أطر التربیة والتكوالساسي واألضرورة مواكبة التكوین •
؛المراجعة المستمرة للمناھج التربویة

حقوق وقیم المواطنـة والقیم األخالقیة اعتبار المدرسة مجاال حقیقیا لترسیخ •
23.ممارسة الحیاة الدیموقراطیةو اإلنسان
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اختیارات وتوجھات في مجال القیـم•
للتربیة  إنطالقا من القیم التي تم إعالنھـا كمرتكزات ثابتة في المیثاق الوطني•

:والتكوین، والمتمثلة فـي
؛قیـم العقیدة اإلسالمیة-•
؛قیـم الھویة الحضاریة ومبادئھا األخالقیة والثقافیة-•
؛قیـم المواطنـة-•
.قیـم حقوق اإلنسان ومبادئھا الكونیـة-•
• 

24

الكتاب األبیض



الكفایاتاختیارات وتوجھات في مجال تنمیة وتطویر •
المتعلم، یتعین  لتیسیر اكتساب الكفایات وتنمیتھا وتطویرھا على الوجھ الالئق عند•

مجتھا، مقاربتھا من منظور شمولي لمكوناتھا، ومراعاة التدرج البیداغوجي في بر
نفیذ مناھج ومن الكفایات الممكن بناؤھا في إطار ت. ووضع استراتیجیات اكتسابھا

:التربیة والتكوین
في ذاتھ،  والتي تستھدف تنمیة شخصیة المتعلم كغایة ،المرتبطة بتنمیة الذات•

ل وكفاعل إیجابي تنتظر منھ المساھمة الفاعلة في االرتقاء بمجتمعھ في ك
المجاالت؛

التكوین ، والتي تجعل نظام التربیة والقابلة لالستثمار في التحول االجتماعي•
مادیة؛یستجیب لحاجات التنمیة المجتمعیة بكل أبعادھا الروحیة والفكریة وال

نظام  ، والتي تجعلواالجتماعیة القابلة للتصریف في القطاعات االقتصادیة•
متطلبات التربیة والتكوین یستجیب لحاجات االندماج في القطاعات المنتجة ول

.واإلجتماعیة التنمیة االقتصادیة
• 

25
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منھجیا أو ثقافیا  ویمكن أن تتخذ الكفایات التربویة طابعا استراتیجیا أو تواصلیا أو•
.أو تكنولوجیا

معرفة : ة ویفي المناھج الترب الكفایات االستراتیجیة وتطویرھا،تستوجب تنمیة •
خر وبالنسبة التموقع بالنسبة لآل التموقع في الزمان والمكان؛ الذات والتعبیر عنھا؛

معھا ومع  ، والتكیف)األسرة، المؤسسة التعلیمیة، المجتمع(للمؤسسات المجتمعیة 
فق ما تعدیل المنتظرات واالتجاھات والسلوكات الفردیة و البیئة بصفة عامة؛

.یفرضھ تطور المعرفة والعقلیات والمجتمع
ي، ینبغي وبمناھج الترالشمولي في  بشكل الكفایات التواصلیةوحتى تتم معالجة •

زیغیة إتقان اللغة العربیة وتخصیص الحیز المناسب للغة األما :أن تؤدي إلى
ؤسسة التمكن من مختلف أنواع التواصل داخل الم والتمكن من اللغات األجنبیة؛

ختلف التمكن من م التعلیمیة وخارجھا في مختلف مجاالت تعلم المواد الدراسیة؛
یمیة وفي المتداولة في المؤسسة التعل...) األدبي، والعلمي، والفني(أنواع الخطاب 

.محیط المجتمع والبیئة
جیة للتفكیر منھ :من جانبھا بالنسبة للمتعلم اكتساب الكفایات المنھجیةوتستھدف •

یم ذاتھ منھجیة لتنظ منھجیة للعمل في الفصل وخارجھ؛ وتطویر مدارجھ العقلیة؛
.وشؤونھ ووقتھ وتدبیر تكوینھ الذاتي ومشاریعھ الشخصیة 26
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تفكیر وتطویر منھجیة لل :من جانبھا بالنسبة للمتعلم اكتساب الكفایات المنھجیةوتستھدف •
ھ ووقتھ منھجیة لتنظیم ذاتھ وشؤون منھجیة للعمل في الفصل وخارجھ؛ مدارجھ العقلیة؛

.وتدبیر تكوینھ الذاتي ومشاریعھ الشخصیة
، ینبغي أن ، شمولیة في مناھج التربیة والتكوینالكفایات الثقافیةولكي تكون معالجة •

ائرة إحساساتھ الرمزي المرتبط بتنمیة الرصید الثقافي للمتعلم، وتوسیع دشقھـا  :تشمل
كل مكوناتھا، وتصوراتھ ورؤیتھ للعالم وللحضارة البشریة بتناغم مع تفتح شخصیتھ ب

شقھـا  م؛وبترسیخ ھویتھ كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع ذاتھ ومع بیئتھ ومع العال
.بصفة عامة الموسوعي المرتبط بالمعرفة

ظرا لكونھا واعتبارا لكون التكنولوجیا قد أصبحت في ملتقى طرق كل التخصصات، ون•
ختلفة التي تھدف تشكل حقال خصبا بفضل تنوع وتداخل التقنیات والتطبیقات العلمیة الم

الكفایات میة إلى تحقیق الخیر العام والتنمیة االقتصادیة المستدیمة وجودة الحیاة، فإن تن
اج المنتجات القدرة على تصور ورسم وإبداع وإنت: للمتعلم تعتمد أساسا على التكنولوجیة

ت ومعاییر مراقبة التقنیة؛ التمكن من تقنیات التحلیل والتقدیر والمعایرة والقیاس، وتقنیا
ل الالزمة الجودة، والتقنیات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف؛ التمكن من وسائل العم
استدماج  لتطویر تلك المنتجات وتكییفھا مع الحاجیات الجدیدة والمتطلبات المتجددة؛

ارتباط أخالقیات المھن والحرف واألخالقیات المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي ب
27  .ا الكونیةمع منظومة القیم الدینیة والحضاریة وقیم المواطنة وقیم حقوق اإلنسان ومبادئھ
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اختیارات وتوجھات في مجال تنظیم الدراسة•
ما  تنظیم كل سنة دراسیة في دورتین من سبعة عشر أسبوعا على األقل، أي•

 مجموعھ ست دورات في السلك التأھیلي بما فیھا الدورة المخصصة للجذع
 المشترك، وست دورات في السلك اإلعدادي واثني عشر دورة في التعلیم

االبتدائي؛

28
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البرنامج االستعجالي
-2009-

03



 2012-2009االستعجاليبرنامج ال 2012-2009االستعجاليبرنامج ال



مدخل

 نةس منذ تفعیلھ انطلق الذي المیثاق، في المسطرة والغایات األھداف كانت وإذا ◄

 إشراف من بالرغم أنھ إال المغربي؛ المجتمع ومطالب انتظارات عن تعبر ،2000

 ھب حظي الذي الخاص االھتمام اعتبار ومع نھایتھا، على لإلصالح األولى العشریة

 المبذولة المجھودات و المجتمعیة، الھیئات مختلف من والتكوین التربیة قطاع

 تواالنتظارا االختالالت من عددا فإن المجاالت، من العدید في الملموسة واإلنجازات

.قائمة مازالت



  نةس لخریف التشریعیة للدورة االفتتاحي خطابھ في السادس، محمد الملك الجاللة صاحب أعطى◄

 اإلصالح إنجاز ةوتیر تسریع ىیتغی استعجالي، برنامج لبلورة الجدیدة للحكومة السامیة تعلیماتھ ،2007

 برنامج موسة،ومل دقیقة بصفة تحدد، طریق خارطة بتقدیم االلتزام تم وھكذا، .المقبلة سنوات األربع خالل

.والتكوین التربیة منظومة إصالح إنجاز وتیرة تسریع

 لعلميا والبحث األطر وتكوین العالي والتعلیم الوطنیة التربیة وزارة وضعت السیاق، ھذا وضمن◄

 المیثاق من مرجعیتھ یمتح2009-2012سنوات أربع مدى على یمتد ومجددا، طموحا استعجالیا برنامجا

."جدیدا نفسا" اإلصالح إعطاء ویروم والتكوین للتربیة الوطني

 الوطني للتقریر 2008 سنة للتعلیم األعلى المجلس إصدار مع ،االستعجالي البرنامج تھيء تزامن وقد◄

 كوثیقة ھ،مناقشات وتوصیات ،خالصاتھ اعتمدت والذي وآفاقھا، والتكوین التربیة منظومة حالة حول األول

 ذات لتقریرا اعتبرھا التي األربعة المجاالت حول یتمحور الذي ،االستعجالي البرنامج صیاغة في مرجعیة

.المیدان في بلورتھا إلى ودعا حاسمة، أولویة



I-الرئیسیة وأھدافھ االستعجالي للبرنامج الموجھ المبدأ:

 التربیة منظومة قلب في المتعلم جعل :على یقوم موجھ، جوھري مبدأ على االستعجالي البرنامج یرتكز

 :توفیر خالل منلخدمتھ، األخرى الدعامات  باقي وتسخیر والتكوین،

الذاتي؛ التفتح فرص للتلمیذ تتیح التي األساسیة والكفایات المعارف على ترتكز تعلمات•

 سةلممار الالزمة البیداغوجیة بالطرائق واسع إلمام وعلى مواتیة ظروف في یعملون مدرسین•

مھامھم؛

 تعلم قیقلتح مناسبة تربویة ظروفا للتلمیذ ،توفر جودة ذات تعلیمیة مؤسسات وتأھیل تجھیز•

  .جید



  البرنامج یقترح ،2008 لسنة للتعلیم األعلى المجلس تقریر حددھا التي التوجھات مع وانسجاما

: ھيو األولویة، ذات التدخل مجاالت تمثل أساسیة، أھداف أربعة تحقیق تتوخى عمل خطة االستعجالي

سنة 15  غایة إلى التمدرس إللزامیة الفعلي التحقیق1.

الجامعة وفي الثانویة المؤسسة في والتفوق المبادرة روح حفز2.

التربویة للمنظومة األفقیة اإلشكاالت مواجھة 3.

النجاح وسائل توفیر4.

 أدوار استیعاب سیكفل أسفلھ، البیاني الرسم في مبین ھو كما االنخراط، دوائر تحدید فإن علیھ،و

.والشركاء الفاعلین كل مع والتعاقد االلتزام مأسسة ضمان و الفاعلین، مختلف ومسؤولیات



سنة 15التحقیق الفعلي إللزامیة التعلیم إلى غایة : 1المجال

تطویر التعلیم األولي: E1.P1المشروع 
تطویر التعلیم األولي : E1.P2المشروع  
تأھیل المؤسسات التعلیمیة: E1.P3المشروع  
تكافؤ فرص ولوج التعلیم اإللزامي: E1.P4المشروع  
محاربة ظاھرة التكرار واالنقطاع عن الدراسة: E1.P5المشروع  
االرتقاء بالتربیة البدنیة والریاضة المدرسیة: E1.P6المشروع  
وي االحتیاجات الخاصةذ والجماعات إنصاف األطفال: E1.P7المشروع  
تحسین العتاد البیداغوجي: E1.P8المشروع  
مراجعة المناھج الدراسیة : E1.P9المشروع  
إدماج تكنولوجیا اإلعالم واالتصال وحفز روح اإلبداع  ضمن مجال  : E1.P10المشروع  

التعلمات
تحسین نظام التقییم واإلشھاد : E1.P11المشروع  
تحسین جودة الحیاة المدرسیة : E1.P12المشروع  
دعم الصحة المدرسیة واألمن اإلنساني : E1.P13المشروع  



التأھیلیة والجامعةحفز روح المبادرة والتمیز في الثانویة:  2المجال 
تأھیل العرض التربوي بالثانوي التأھیلي: E2.P1المشروع 

تشجیع التمیز: E2.P2المشروع  
تحسین العرض التربوي في التعلیم العالي: E2.P3المشروع  
تشجیع البحث العلمي: E2.P4المشروع  



مواجھة اإلشكاالت األفقیة لمنظومة التربیة والتكوین:  3المجال 
تعزیز كفاءات األطر التربویة: E3.P1المشروع 

تعزیز آلیات التأطیر  والتفتیش بالتعلیم المدرسي: E3.P2المشروع  
ترشید الموارد البشریة : E3.P3المشروع  
حكامة، تخطیط، ومقاربة بالنوع: E3.P4المشروع  
وضع نظام معلوماتي عصري وناجع: E3.P5المشروع  
تعزیز التحكم في اللغات : E3.P6المشروع  
وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجیھ: E3.P7المشروع  



توفیر وسائل النجاح:  4المجال 
ترشید الموارد المالیة واستدامتھا: E4.P1المشروع 

التعبئة والتواصل حول المدرسة: E4.P2المشروع  
تطویر التعلیم الخصوصي : E4.P3المشروع  



المنھاج المنقح
-2015-

04



األساسیة التعلماتالتمكن من :  1المحور 
ن تعلم جدیدة للسنوات األربع األولى ممسارات : التدبیر األول

االبتدائيالتعلیم 
Nouveaux cursus pour les quatre premières 

années du primaire 

مدیریة المناھج

2015ماي  26



العرضعناصر

يمراجعة وتنقیح برامج األربع سنوات األولى من سلك التعلیم االبتدائسیاق •

عملیة المراجعة والتنقیح المرتكزات المعتمدة في : األولالمحور •

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: الثانيالمحور •

لتفعیل عملیة المراجعة والتنقیحالخطوات العملیة : المحور الثالث•



السیاق



43

برامج - عدیل ال ید بت عي متزا ط(االستجابة لطلب مجتم من  مة  شارات المنظ رف االست

یة یة ودول سات وطن قاریر ودرا لوزارة، ت حاث/ا قاریر الت/أب یة، ت سئلة برلمان تیش أ ف

؛)التربوي، الصحافة الوطنیة

تجدید وتنقیح وتخفیف البرامج الحالیة؛       

یة         صاف (تعزیز المقاربة الحقوق سین -اإلن بین الجن ساواة  سلوك ا -الم مدني ال  -ل

؛...)التربیة على المواطنة

في نھایة كل مرحلة؛  الُمَمدَرسینتدقیق وتحیین مواصفات وكفایات -

َة للكفایات الُمْستَْھَدِف تنمیتھا من خالل ك- سنة إعداد ِصیّغ ُمبَّسط كل  ل مادة في نھایة 

دراسیة؛

سیاق مراجعة وتنقیح برامج األربع سنوات األولى من سلك التعلیم االبتدائي



المرتكزات المعتمدة في عملیة المراجعة والتنقیح : األولالمحور 



 
اعتماد مقاربة الكفایات كمقاربة ناظمة للمنھاج؛-

ســین لتطبیــق مقاربــات - میــة الكفایــات مختلفــة لتن دیداكتیكیــةفــتح المجــال أمــام الُمَدرِّ

المستھدفة والمحددة سلفا في المنھاج؛

صلضمان - جاالت وح التمف في م ھا  فق تنظیم في أ سیة  مواد الدرا لف ال قول بین مخت

معرفیة عوض برامج دراسیة مفككة ومواد ال ناظم بینھا؛

لــوم بــین ُمَكّونــات المنھــاج الــوطني فــي اللغــة والع المالءمــةتحقیــق قــدر كبیــر مــن -

والریاضیات والمنھاج االفتراضي المعتمد في التقویمات الدولیة ؛

لتعلم ال- شطة ا صص أن من ح یة تخفیف الغالف الزمني ألنشطة التدریس والرفع  جماع

.  وحصص التعلم الذاتي المؤطرة

 المراجعة والتنقیحالمرتكزات المعتمدة في عملیة : المحور األول



:2030-2015االعداد المیداني لتطبیق رؤیا -

تكوین فرق عمل میدانیة؛-

مشاركة ھذه الفرق في إنتاج وتجریب األدوات الضروریة للتطویر؛-

؛اعتماد مقاربة تمكن كل الفئات من المساھمة في بلورة التصور الجدید-

.االستئناس بمبدأي التجریب والتقویم-

 

یدان ب) منطوقات(التصدیق الفعلي على صیغ  - في الم سیتم  یب الكفایات  عد التجر

.في المسارات الجدیدة قبل اعتمادھا بشكل رسمي في المنھاج

المراجعة والتنقیحالمرتكزات المعتمدة في عملیة : المحور األول



النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: الثانيالمحور 



النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني

:مشروع مسارات جدیدة مندمجة تتمیز بما یلي

ترصید وتعزیز مكتسبات المنھاج الدراسي الحالي ؛-

ن ع أوالزائدةتخفیف البرامج ما أمكن بحذف كل األمور المكررة أو غیر ذات فائدة -

الحاجة؛

؛)في ثالثة أقطاب(تنظیم جدید لمكونات المنھاج    -

في كل  كفایات ختامیة لكل مادة(صیاغة مدققة ومفصلة لمخرجات كل سنة تعلیمیة -

؛)سنة دراسیة

استثمار المعارف الجدیدة حول تعلم مختلف المواد؛-

.لتصریف المقاربة بالكفایات الدیداكتیكیةاالنفتاح على كل الطرق    -



:برامج منظمة في ثالثة أقطاب  -

قطب اللغات؛*         

قطب الریاضیات والعلوم؛*         

َتُّح قطب *          التربیة ): socialisation & épanouissement(التنشئة والتَّف

.والبدنیةالدینیة واالجتماعیة والفنیة 

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني
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قطب اللغات. 1

اعتماد تصور بیداغوجي موحد لتعلم اللغات وتعلیمھا؛  -

موحدة؛كفایات   -

االستماع، القراءة، الكتابة، اإلنتاج الشفھي؛: مھارات موحدة   -

ردي، اإلخباري، الوصفي، التوجیھي، الس( توظیف مختلف أصناف الخطاب  -

. في وضعیات تواصلیة مالئمة) التفسیري والحجاجي

؛)6 إلى 8 من الدراسیة الوحدات انتقال(% 25 بنسبة ومخففة موحدة برامج -

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني
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؛ Approche actionnelleنھج دیدكتیكي متمركز حول الفعل   -

اعتماد مقاربة تواصلیة؛  -

توظیف تقنیات واستراتیجیات اإلنصات والتعبیر والتواصل؛  -

جھوي بناء نسقي لسیاقات التعلم باالنطالق من الذاتي والمحلي إلى ال  -

اإلنساني؛/فالوطني ثم الدولي

.تدرج ُمَعْقلن في برمجة القواعد الضمنیة والصریحة  -

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني



قطب الریاضیات والعلوم. 2

للریاضیات؛كفایات موحدة في نھایة السنة الدراسیة  -

للعلوم؛ كفایات موحدة في نھایة السنة الدراسیة  -

؛)تیمات 9تیمة إلى  27االنتقال من (تنظیم برنامج العلوم  -

؛اتباع  خطوات نھج التقصي -

؛)TIMSS(مالءمة البرنامج مع المنھاج الدولي االفتراضي   -

في مكونات مادة الریاضیات؛ للتعلماتتنظیم تكاملي ومنتظم   -

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني



س؛إعطاء األھمیة لمكون الھندسة وتنظیم البیانات وحل المسائل والقیا  -

في المكونات األربع لمادة الریاضیات؛  التعلماتانتظامیة   -

تعزیز نوعي في وحدات ومفردات برنامج العلوم؛   -

ــاور   - ــة المح ــة ومتكامل ــرى ناظم ــاور كب ــي مح ــوم ف ــامج العل ــیم برن تنظ

والمضامین؛

.للعلومدقیقة في الحصة األسبوعیة  30 بتعزیز الغالف الزمني   -

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني



54

َتُّح قطب . 3 التنشئة والتَّف

التربیة الدینیة واالجتماعیة

؛والمفاھیمي القیميتعزیز الرصید   -
المتعدد الروافد؛  الھویاتيتقویة وإبراز البعد   -
؛موحدةكفایات   -
تخفیف وتنقیح وتعزیز تكامل مكونات المادتین؛  -
 تعزیز قیم المواطنة والمساواة والمناصفة والسلوك المدني وربط  -

.الحقوق بالواجبات

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني



:تنظیم وتخفیف الزمن المدرسي -

 اعتماد الفترة الدراسیة بدل الدرس األسبوعي؛

 توزیع أسبوعي یسمح باستراحة بعد زوال األربعاء وعطلة یوم 

)كلما كان ذلك ممكن(السبت 

  ؛التعلماتفتح باب االجتھاد والمبادرة وتفادي تنمیط

 مراعاة الخصوصیات الجھویة في تدبیر الزمن المدرسي.

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني



التربیة الفنیة والبدنیة
للتربیة الفنیة؛الدراسیةكفایات موحدة في نھایة السنة  -
للتربیة البدنیة؛الدراسیةكفایات موحدة في نھایة السنة  -

 – الموســـیقى -التشـــكیل: توســـیع مجـــال التربیـــة الفنیـــة لتشـــمل -
والمسرح؛

المكونات الثالث أسبوعیا؛ تعلماتانتظامیة في  -
ضوعاتیةسیاقات  - ھوي، مو لذاتي، المحلي، الج من ا سع  حدة تت  مو

الوطني فاإلنساني؛
یة الحركیة في مجال دعم قیم ا-التركیز على تربیة المھارات الحسیة - لھو

ــة  ــي(المغربی ــافي المغرب ــة، المــوروث الثق ــة المغربی ــازی: الحروفی ج األھ
...).اءوالرقصات الوطنیة، اإلیقاعات الموسیقیة، الزربیة، الزلیج، األزی

النتائج المنتظرة من عملیة المراجعة والتنقیح: المحور الثاني
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  اململكة دستور . 1
ٔساسیة احلقوق بني من حق التعلمي رس   لمواطنني ا

ا ة، الوسائل لك تعبئة ٕاىل د سري املتا   احلق من العاد ةستفاد ٔسباب لت
رس عرصي تعلمي ىل احلصول يف  ) 31 الفصل( جودة وذي الولوج م

 ٔٔسايس التعلمي ٔن ىل كد ٔرسة ىل وواجب لطفل حق ا و  ا    الفصل( وا
32 ( 

 

العام السیاق



ة التوجهيات . 2 ةامللك  السام
 مي جزات الوضع الراهن لقطاع الرتبیة والتكون، وحتدید ماكمن الضتق الالتم خ ، عف و

د النقاش   .)2013غشت  20 خطاب( والتكونوالبناء يف مقاربة قضا الرتبیة الواسع مع اع
ٔساسی ت ا د املكو لمغرب ؤ ة  ق رشي هو الرثوة احلق ري اعتبار العنرص ال لرٔسامل  ة 

 ).2014غشت  20خطاب (املادي 
ادة النظردعوة ا لرتبیة والتكون والبحث العلمي، ٕال ىل  ٔ  ظور يف م لس ا

ت املعمتدةويف إالصالح، ومضمون     ىل القضا اجلوهری، املقار اب  ك  .لتعلمي ةو
 ٔو ة دون توقف  راجمها إالصالح ات املعنیة ٕاىل مواص   .انتظاردعوة القطا
  ة اليت تعیق ىل رضورة جتاوز اخلالفات إالیدیولوج ید  ٔ  .إالصالحالت
 اوز معلیة رضورة ربویة تت ظومة  ال القادمة من م ٔج لالنتقال » ل املعرفةالرتامك ونق«متكني ا

ل  بتاكر والتفا شجیع روح إالبداع و ة ٕاىل املشار (ٕاىل  ة املو ورة الرسا امللك كني يف ا
ٔعامل  دة ا لقمة العاملیة لر  ).2014نونرب  20 –اخلامسة 

 10خطاب (
كتور  ٔ2014(

العام السیاق



لرتبیة والتكون) 3 لهي، املیثاق الوطين  وافق  ا ٕالصالح املدرسة وثیقة مرجعیة م
.املغربیة

مج احلكويم ) 4 لرتبیة والتكونالرب  .يف شقه املتعلق 

لرتبیة والتكون والبحث العلميا ٕارساء) 5 ىل  ٔ  سلس من واخنراطه يف، لس ا
مي حصی تطبیق املیثاق الوطين، و  ة ٕاىل تق ٔعامل الرام رش ا ٔهیلاس ٓفاق ت  اف 

لرتبیة والتكون والبحث  وتطور  .العلمياملنظومة الوطنیة 

راسات ، واليت جتمع خمتلف التاحلا الراهنة ملنظومة الرتبیة والتكون) 6 قارر وا
ىل وضعیهتا  ولیة،  ٔزمة، التقوميیة الوطنیة وا اجهتا ااملت ىل  ملاسة ٕاىل إالصالح و

ٔهیل اجلذري  ىل اكفة املستوالت تحىت تؤدي الوظائف املنتظرة مهنا   .و

العام السیاق



شاوریة لقاءات ال ا



شخیصی: ٔوال ٔهداف ال ةا

ة: نیا رشاف س ٔهداف  ا

الالت رصد تتو ٔساسیة خ االت، خمتلف يف الرتبویة لمنظومة ا  وفق ا
ظور اوز م الالت، حتدید عند الوقوف دود یت شمل خ  من ،ٔمه هو ما ل
ام الل لیل الق ٔسباب موضوعي بت ة ل  .الرتبویة ومةاملنظ ٕاخفاقات وراء الاكم

شاوری لقاءات ال ةٔهداف ا

ات مجیع انتظارات ىل التعرف روم اتا بلورة مع املسهتدفة، الف   معلیة قرتا
اوز ت معامل ورمس املغربیة، لمدرسة احلالیة الوضعیةلت ٔولو   ربوي وعمرش  و

 .والبعید واملتوسط القصري املدى ىل



شاو  لقاءات ال ریةمواضیع ا

لغات تدرس ا احلیاة املدرسیة املهناج التعبئة

استقاللیة 
لتعلمي  یةاملؤسسات ا

ٔساس  التكون ا
متر  ملس وا

ٔستاذات  ل
ٔساتذة وا

كون  یار و اخ
 رؤساء املؤسسات

لتعلميیة ا
املسار املهين

صورة املدرسة يف  املامرسات اجلیدة
جمال التدبري



ات  املشاركةالف
 زخر اليت توالكفاءا الفعالیات خمتلف مساهامت من ستفادة يف الوزارة من رغبة

متع الرتبویة املنظومة هبا  مت فقد ،اجلدید رتبويال املرشوع معامل تلمس يف املغريب وا
رة توسیع شمل النقاش دا  :ل
  ذ التلمیذات عن ممثلني             ؛والتالم
لني مجیع  ؛الرتبویني الفا
عیني الرشاكء    ؛ج
ات خمتلف ة القطا  ؛الرشكة احلكوم
لني متع من وفعالیات السیاسیني، الفا  ؛املدين ا
الس ممثيل قلميیة والسلطات املنتخبة ا    ؛إال
ٔن الص ذات املهنیة امجلعیات    ؛الرتبوي لش
ريمه ملهمتني اخلرباء من و ٔن وا   .الرتبوي لش



 املشاركةٕاحصائیات

بیقار  ما املشاورات، هذه يف واملشاركني املشاراكت دد بلغ  
ث شلكت ومشاراك، مشاركة  102.000 هنم من إال   هس ما ب

ذ والتلمیذات ،31% ه ما والتالم    ؛%7 س

لتعلميیة املؤسسات دد بلغ  مؤسسة 6.000 یفوق ما املسهتدفة ا
ه ما القروي الوسط مؤسسات مهنا شلكت تعلميیة،  ،%48 س

ه ما اخلصويص التعلمي ومؤسسات .%15 س



 املشاركني دد

69%31%
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لتعلميیة  ت ا  )اجلهویة(النقا

اكدميیات اجلهوی ٔ لس إالداري ل لرتبیة ٔعضاءا …ة 

 املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكون

ريا ةامجلعیات الفا يف جمال الرتبیة   لنظام

لتعلميیة  ت ا قلميیة(النقا  )إال

قلميیة الس املنتخبة والسلطات إال  ا

ات ؤولیاء التالم ء ؤ ٓ  ذممثلو مجعیات 

ذ  ممثلو التلمیذات والتالم

یة والرتبویة ٔطرإالداریة والتق  ا

لتعلميیة ري املؤسسات ا رات ومد  مد

ٔساتذة ٔستاذات وا  ا

 اتدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الف

81%
19%

املستوى املركزي

69.088



 املؤسسات دد
هنااخلصوصیة م القرویة مهنا دد املؤسسات املشاركة

189 109 352 ٔويل التعلمي ا

484 2178 3861 بتدايئ التعلمي 

176 476 1158 داديإالالتعلمي الثانوي 

94 188 726 ٔهیيلالتالتعلمي الثانوي 

943 2951 6097 موع ا

قروي
48% 

حرضي
52% 

الوسط حسباملؤسسات املشاركة سبة 

القطاع اخلصويص
15% 

القطاع العمويم
85% 

القطاع حسباملشاركة املؤسسات سبة 
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يالتعلیم االبتدائ الثانوي اإلعدادي الثانوي التأھیلي

39%

42%

45%

لمؤسسات سبة املؤسسات املشاركة  من العدد إالجاميل 



شاوریة الصات لقاءات ال  ا

ر مت  لقاءاتا هذه الصات وتوثیق اس
اكم حزمة يف ةرت ال التقارر من م   اليت ی

 :حسب املشاورات الصات تقدم
 ات  ؛ املشاركة الف
؛ املواضیع  املتداو
 ت إالداریة قلمي(املستو ي، حميل، ٕا

 ).وي، مركزي

؛تعلميیة مؤسسة للك تقرر 
قلميیة نیابة للك تقرر  ؛ٕا
اكدميیة للك تقرر  ؛ویة ٔ
جلهویة،ا لمشاورات انری ناقرر ت 

يل ات املواضیع مبد  ؛والف
ملركزیةا لمشاورات انری ناقرر ت،  

يل ات؛ املواضیع مبد  والف
لكرتوين املنتدى تقرر. 

ٔساسیة اخلالصات رصد وطين بتقرر ذ لك تتوجي   الورش ذاله ا
شاوري داث عم لوزارة لكرتوين ملوقع املشاورات تقارر رش مت( ال تدى ٕا  م

ل   .)التقارر هذه مع لتفا



شاوریة الصات لقاءات ال  ا
احلاكمة رشیة املوارد ال العرض املدريس منوذج البیداغو ا

لتنظمي• ي، اجلهاز ا
نظام التدبري 
 والالمركزیة

 التدبري إالداري•
اكدميیات ٔ  ل
لرتب  یة اجلهویة 

والتكون
ريسريورة التدب•
ل• ني تعبئة الفا

احمللیني

 التكون ملهن•
 الرتبیة

ٔطري • از ت
مي نيساملدر  وتق

ٔويل التعلمي• ا
متدرستعممي • ا
ال • ظروف استق

ذ  التالم
 الهدر املدريس•
ٔداء يف • مستوى ا

الوسطني القروي 
 واحلرضي

دور القطاع اخلاص، •
يف  تنظميه ومسامهته
ٔهداف  ق ا حتق

الوطنیة

 ،البیداغوالنظام •
مي ون ظام ونظام التق

إالشهاد
ٔساسی التعلامت• ةا
لغات• التحمك يف ا
ب املدرسیة• الك
املعایري الوطنیة •

ت ( املستو
)واملواصفات

داد لالندماج يف•  إال
 احلیاة املهنیة

ة ٔفق قضا 
ظ• الم واالتصال يف م ا إال ولوج الرتبیة  ومةك
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ٔولویة التدابري ذات ا



ٔولویة  التدابري ذات ا

لقاءات مسحت لقد      شاوریة ا ٓفاق واقع حول ال  شخیصب  املغربیة املدرسة و
الالت شاكالتإ  وحتلیل ظومة واخ رشا والتكون، الرتبیة م س ام یتعني ما فو  الق

ٔهیل به    .البعید ٔو املتوسط ٔو القریب املدى ىل سواء املغربیة املدرسة لت

ت وقد       ات مك لقاءات، هذه ٔفرزهتا اليت والتوصیات قرتا   من ة، نم ا
داد ٔولویة ذات التدابري وبلورة ٕا يس اليت ا الی صبغة ك  ٔخرى، ة ومن ة،استع
مت دها س لس املرتقب سرتاتیجي التقرر انب ٕاىل اع ىلا لم  لرتبیة ٔ

لیة الرؤیة لبناء العلمي والبحث والتكون  .2030 املستق



ٔولویة التدابري ذات ا
متكن من :  1احملور  ٔساسیة التعلامتا ا

ٔوىل من التعلمي 1. ٔربع ا لسنوات ا دیدة   بتدايئمسارات تعمل 

ٔسالك نتقال بني عتبات 2. ا
بیة:  2احملور  ٔج لغات ا متكن من ا  ا

دادي وتغیري منوذج التعمل تقویة 3. لثانوي إال بیة  ٔج لغات ا ا

لبااكلور املسا 4. ولیة  املغربیةا
مثني التكون املهين:  3احملور   دمج  التعلمي العام والتكون املهين و

شاف املهنمسار 5. اك

دادياملسار 6. لثانوي إال املهين 

البااكلور املهنیة7.

ه 8.  حنو التكون املهين التوج



ايت:  4احملور  ح ا  الكفاءات العرضانیة والتف
ح مؤسسات 9. لغات(التف ضیة وا یة والر ة والف شطة الثقاف ٔ  )ا

املقاوليتاملبادرة واحلس روح 10.
 حتسني العرض املدريس:  5احملور 

لتعلميیة11. ٔهیل املؤسسات ا  ت

توسیع العرض املدريس12.

املدارس الرشكة13.

ٔويل 14.  التعلمي ا
ٔطري الرتبوي:  6احملور   الت

ة 15. رب املصاح  املامرسةوالتكون 

لمدرسنيالرفع من جودة16. ٔساس   التكون ا

ٔولویة التدابري ذات ا



 احلاكمة:  7احملور 
لتعلميیةتدبري املؤسسات 17. ا
الالمركزیة الفعلیة 18.
ٔسايس اخلاص مبوظفي الرتبیة الوطنیة 19.  النظام ا

 
 ختلیق املدرسة:  8احملور 

ملدرسة20. الزناهة والقمي 

رشي وتنافسیة املقاو: التكون املهين:  9احملور   مثني الرٔسامل ال
اسرتاتیجیة التكون املهين21.
مثني املسار املهين22.
متر يف قطاع التكون 23. املهينالتكون املس

ٔولویة التدابري ذات ا



الرؤیة االستراتیجیة
2015-2030
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سیاقات الرؤیة اإلستراتیجیة
ة إن أول ما ینبغي اإلشارة إلیھ ھو أن الرؤیة اإلستراتیجیة إلصالح المدرسة المغربی

 :جاءت كنتیجة حتمیة للسیاقات التالیة
غشت  20و 2012غشت  20(استجابة للتوجیھات الملكیة السامیة المتضمنة في خطب 

  التي أفردت حیزا مھما ألزمة التربیة والتكوین تشخیصا وإسشرافا ؛)  2013
وین تنفیذا لمضامین الدعوة الملكیة السامیة الموجھة للمجلس األعلى للتربیة و التك

التي أناطت )  2014أكتوبر (والبحث العلمي في افتتاح الدورة البرلمانیة الخریفیة 
بالمجلس مھمة وضع خارطة طریق إلصالح المدرسة المغربیة والرفع من مردودیتھا ؛

ي محدودیة اإلصالحات المتعاقبة على منظومة التربیة و التكوین والمتمثلة أساسا ف
لیھا جمیع اإلختالالت والتعثرات المزمنة التي تعاني منھا المدرسة المغربیة والتي وقفت ع

الذي أعدتھ  التشخیصات والتقییمات الدولیة و الوطنیة والتي كان أخرھا التقریر التحلیلي
  2013تطبیق المیثاق الوطني للتربیة والتكوین "حول  2014الھیئة الوطنیة للتقییم سنة 

؛" المكتسبات والمعیقات والتحدیات: 2000/ 
ھیل المطلب المجتمعي الملح إلصالح المدرسة وتأھیلھا وتجدیدھا باعتبارھا مشتال لتأ
تمع الرأسمال البشري و فضاء لالرتقاء الفردي والمجتمعي في أفق ترسیخ بناء مج

.المعرفة و المواطنة والدیمقراطیة والتنمیة المستدامة
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  :على مستوى الھندسة والبناء العام للرؤیة اإلستراتیجیة
 1000فقرة وحوالي  134رافعة للتغییر و 23: فالوثیقة تضم

یحة كما أن اللغة المستعملة في الوثیقة رصینة وفص. مستلزم
ر إلى جانب ذلك، فإن الرؤیة تتشكل من تصدی. وسھلة القراءة

داف السیاقات ، المرجعیات، المدى الزمني للرؤیة، ثم األھ: یضم
ل ، والمرتكزات والمقومات والغایات المنشودة لمدرسة المستقب

:  كالیاتتتوزع على رافعات للتغییر تعالج إش: ومن أربع فصول 
اإلنصاف والجودة واإلندماج الفردي و اإلرتقاء المجتمعي و 

.الریادة الناجعة والتدبیر الجدید للتغییر
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  :على مستوى الھندسة والبناء العام للرؤیة اإلستراتیجیة
 1000فقرة وحوالي  134رافعة للتغییر و 23: فالوثیقة تضم

یحة كما أن اللغة المستعملة في الوثیقة رصینة وفص. مستلزم
ر إلى جانب ذلك، فإن الرؤیة تتشكل من تصدی. وسھلة القراءة

داف السیاقات ، المرجعیات، المدى الزمني للرؤیة، ثم األھ: یضم
ل ، والمرتكزات والمقومات والغایات المنشودة لمدرسة المستقب

:  كالیاتتتوزع على رافعات للتغییر تعالج إش: ومن أربع فصول 
اإلنصاف والجودة واإلندماج الفردي و اإلرتقاء المجتمعي و 

.الریادة الناجعة والتدبیر الجدید للتغییر
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المشاریــــــعالمجــــال

:المجال األول
اإلنصاف وتكافؤ 

الفرص

تحقیق تكافؤ فرص ولوج التربیة والتعلیم والتكوین1المشروع 
تعمیم التعلیم األولي2المشروع 
تأھیل مؤسسات التعلیم األولي القائمة3المشروع 
تطویر التمدرس باألوساط القرویة وشبھ الحضریة والمناطق ذات الخصاص4المشروع 
ضمان تمدرس األطفال في وضعیة إعاقة، أو في وضعیات خاصة 5المشروع 
التأھیل المندمج لمؤسسات التربیة والتكوین6المشروع 
تحسین جدوى وجاذبیة المدرسة7المشروع 
االرتقاء بالتعلیم الخصوصي8المشروع 

:المجال الثاني
الجودة للجمیع

االرتقاء بالتكوین األساس والتكوین المستمر9المشروع 
تدبیر ناجع للمسار المھني10المشروع 
إرساء ھیكلة جدیدة لمكونات المدرسة المغربیة11المشروع 
تجدید النموذج البیداغوجي القائم12المشروع 
إصالح شامل لمنظومة التقییم واالمتحانات والتوجیھ التربوي والمھني13المشروع 
التمكن من اللغات14المشروع 
النھوض بالبحث التربوي15المشروع 

:المجال الثالث
االرتقاء بالفرد 

والمجتمع

تعزیز االندماج في سوق الشغل16المشروع 
اإلدماج الفعلي للثقافة في المدرسة المغربیة17المشروع 
ةتعزیز قیم المواطنة والدیموقراطیة والمساواة بین الجنسین في المنظومة التربوی18المشروع 
إرساء استراتیجیة التعلم مدى الحیاة19المشروع 
الرفع من نجاعة التربیة غیر النظامیة20المشروع 
إدماج تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في المدرسة21المشروع 
حفز النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربیة 22المشروع 

:المجال الرابع
الحكامة وتدبیر 

التغییر

تعزیز تعبئة الفاعلین والشركاء حول المدرسة المغربیة23المشروع 
مأسسة التعاقد والمواكبة والتقییم حول المدرسة المغربیة24المشروع 
تطویر الحكامة والریادة وقدرات التدبیر25المشروع 
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المشاریــــــع
نظام مفتوح لجمیع الفئات1المشروع 

ربط عرض التكوین بالحاجیات االقتصادیة 2المشروع 
واالجتماعیة

وضع المقاولة في صلب نظام التكوین3المشروع 
نظام قائم على تحسن جودة التكوین 4المشروع 

ل تثمین المسار المھني من خالل االنسجام والتكام5المشروع 
بین مكونات منظومة التربیة والتكوین

حكامة مجددة ومندمجة لضمان النجاعة والفعالیة6المشروع 

قطاع التكوین المھني•



المجلس األعلى للتعلیم

06



:على للتعلیمالمجلس األ
 14نصیبھمؤسسة دستوریة تضطلع بدور استشاري و اقتراحي و تقویمي تم ت

عضوا یماسون مھامھم  112برئاسة مزیان بلفقیھ یتالف من 2006شتنبر 
بصفة تطوعیة

:  المجلس االعلى للتربیة و التكوین و البحث العلمي 
یولیوز  17الخمیس ,ھو النسخة المعدلة للمجلس االعلى للتعلیم بتاریخ 

مؤسسة دستوریة ابداعیة مھمتھا ابداء الراي و المقترحات في كل ,2014
ت االتقییمالسیاسات المتعلقة بالتربیة و التكوین و البحث العلمي و القیان ب

مولیة او انجاز تقییمات ش,الضروریة لقیاس جودة المنظومة التربویة و نجاعتھا 
ة و قطاعیة او موضوعاتیة للسیاسات و البرامج العمومیة في مجال التربی

سنوات غیر  5البرلمان بغرفتیھ مدتھ ,الحكومة ,التكوین ـتقدیم مقترحات للملك 
عضوا یمارسون مھامھم بصفة تطوعیة 76قابلة للتجدید عدد اعضائھ 

على للتعلیمالمجلس األ



PIRLS/TIMSS
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(TIMSS)، ى دراسة عالمیة تھدف إلى التركیز عل
لمناھج السیاسات والنظم التعلیمیة، ودراسة فعالیة ا

ا، المطبقة وطرق تدریسھا، والتطبیق العملي لھ
ین تعلیم وتقییم التحصیل وتوفیر المعلومات لتحس

.  وتعلم الریاضیات والعلوم
تقییم الھیئة الدولیة ل وتتم ھذه الدراسة تحت إشراف

.ھولندا  ومقرھاIEAالتحصیل التربوي 



)PIRLS(
Progress In International Reading Literacy Study 

الدراسة الدولیة لقیاس مدى تقدم القراءة في العالم 
توى اختبار عالمي یقوم على أساس المقارنة لقیاس قدرات تالمیذ المس
ب القوة الرابع ابتدائي في مھارات القراءة بلغتھم األم، وذلك لتحدید جوان

والضعف لدیھم، ومن ثم تطویر تلك المھارات واالرتقاء بھا، 

"  بیرلز"وتعتبر دورة الدراسة الدولیة لقیاس مدى تقدم القراءة في العالم 
، حیث یجري تنظیمھا 2007و  2001ھي الثالثة، بعد دورتي  2011

صیل مرة كل خمس سنوات، وتشرف علیھا الجمعیة الدولیة لتقییم التح
التربوي


